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Mandag d. 11.01.2021. 
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  MEDLEMMER/DELTAGERE FUNKTION: 

Tid: Mandag d. 11.01.2021. Bjarne Larsen Formand 
Sted: Mail Jørgen Storm Næstformand 

  Per Veise Sekretær 
  Annie Havnsø Thomasen Kasserer 
  Hanne Blankensteiner  

  Kirsten Daugaard  

  Ole Lind Larsen  

  Per Husted Sørensen  

 
Dato: 

 
11.01.2021 

Susanne Kongsaa 
Jørgen Lange 

 
1.- suppleant 

Afbud: Ingen   

 

NB: Da Seniorrådsmødet 11.01.2021 er aflyst på grund af Coronasituationen har Seniorrådet 
behandlet denne dagsorden via mail og er nået frem til følgende beslutninger/referat: 

 
 

1. Godkendelse af dagsorden 
Bilag: Dagsorden udsendt 04.01.2021. 
Ref.: Godkendt. 

 
 

2. Godkendelse af referat af ”mail-møde” 30.11.2020 
Bilag:    Referat udsendt 30.11.2020. 
Ref.: Godkendt. 

 
 

3. Orientering fra formanden og evt. andre medlemmer 
Formanden har gjort indsigelse til Egedal Kommune vedr. beslutning om bofællesskaber, som ikke 
har været sendt i høring i Seniorrådet. 

Bilag: Mail Bjarne 15.11. og 23.11. Afventer svar på mail fra den 23.11.2020 
Ref.: Taget til efterretning. 

 
 

4. Orienteringssager 

4.1. ”Procedure for fremmødevalg til Egedal Seniorråd i 2021” udarbejdet af Seniorrådet og 

Egedal Kommune, der skal godkendes af den kommende valgbestyrelse, der nedsættes af SSU 

på mødet den 13. januar 2021. 

4.2. Foreløbig forslag til ”Handlingsplan- og Tidsplan for fremmødevalg Egedal Seniorråd 2021” 

udarbejdet af Per Veise og Bjarne Larsen, Seniorrådet. 

4.3. Afslutning af projekt ”Nedbringelse af sygefravær i ældreplejen”. Egedal Kommune modtog i 

2018 en bevilling på kr. 990.340,- til projekt ”Nedbringelse af sygefravær i ældreplejen” fra 

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Der foreligger nu en evaluering af projektet. 

Sygefraværet i CSO var samlet set faldende ved udgangen af 2019 og også i starten af 2020, men 

i forbindelse med udbruddet at Covid-19 steg sygefraværet igen. Sygefraværet følges fortsat. 

Administrationen indstiller, at SSU tager sagen til efterretning. 

 
Bilag: 4.1. og 4.2. “Procedure for fremmødevalg til Egedal Seniorråd 2021” og foreløbig forslag til 

”Handlings- og Tidsplan for fremmødevalg Egedal Seniorråd 2021” udsendt via mail, Bjarne 28. 
december 2020. 
4.3.: Dagsordenpunkt til SSU-mødet d. 13.01.2021 med tilhørende bilag udsendes samtidigt med 
dette referat. Mail Per V. 

Ref.: Taget til efterretning. 
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5. Høringssager 
Ingen sager modtaget. 

Bilag:  
Ref.: Intet. 

 
6. Seniorrådets Årsberetning og Regnskab 2020 

Seniorrådet skal hvert år udarbejde en årsberetning – inklusiv årsregnskab, som skal 
indsendes til SSU inden d. 20. januar 2021. 
SR-medlemmerne har mailbehadlet forslag til årsberetning - udsendt i slutningen af uge 49. 
Årsberetningen skal endelig godkendes på mail-mødet d. 11.01.2021 

Bilag:     Årsberetning udsendt via mail fra Bjarne 14.12.2020. 
Ref.:  Godkendt 
 
 
7. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bilag: 
Ref.:       

 
 
Atypisk år 2020. Ansøgning om overførsel af mindreforbrug på årsregnskab 2020 til 2021 
Som det fremgår jf. årsberetning og årsregnskab 2020, er der et betydeligt mindreforbrug i 2020, 
hvilket primært skyldes coronaen med aflysning af FN-dag og Huskeugen, samt et betydeligt lavere 
aktivitetsniveau mht. deltagelse i kurser og konferencer, møder, transport m.m. Seniorrådet søger 
undtagelsesvist om at få mindreforbruget på kr. 55.000,00 overført til budget 2021 til afholdelse af 
ekstraudgifter i forbindelse med det kommende fremmødevalg. Ekstra udgifter i 2021 vil være 
valgmateriale, info- og valgmøder, orienteringsmøde med tilforordnede, en del annonceringer, 
augustnumret af ViPensionister udsendes også til 60+ årige mv. Ansøgning til Social- og 
Sundhedsudvalget / Byrådet i særskilt ansøgning. 

 
 Ansøgning til Social- og Sundhedsudvalget 
 Godkendt 

 
 
 
 
 

Beslutninger truffet via mail. Referent: Per Veise 
 
 

 

 

 

Næste ordinære møde forventes afholdt 01.02.2021 på Rådhuset i mødelokale ?? 
  



SENIORRÅDET I EGEDAL KOMMUNE 

 
Egedal den 11.01.2021 

 
 
Til Social- og Sundhedsudvalget/Byrådet. 
 
 
 
Ansøgning om overførsel af mindreforbrug på Seniorrådets årsregnskab 2020 til budget 2021. 
 
Covid-19 i 2020 har været et meget atypisk år for alle. Ansøgning om overførsel af kr. 55.000,-. 
 
 
 
Som det fremgår af årsberetning og årsregnskab 2020, er der et betydeligt mindreforbrug i Seniorrådets budget 
2020, hvilket primært skyldes Covid-19 med aflysning af FN-dag og Huskeugen, samt et betydeligt lavere 
aktivitetsniveau med hensyn til deltagelse i kurser og konferencer, møder, transport m.m.  
 
Seniorrådet søger undtagelsesvist om at få mindreforbruget på kr. 55.000,00 overført til budget 2021 til afholdelse 
af ekstraudgifter i forbindelse med primært det kommende fremmøde-valg. Ekstra udgifter i 2021 vil være 
valgmateriale, info- og valgmøder, orienteringsmøde med tilforordnede, en del annonceringer, augustnumret af 
ViPensionister ønskes udsendt også til 60+ årige med information om fremmødevalget mv. 

 
 
 
 
Med venlig hilsen 
På Egedal Seniorråd vegne 
 
 
 
Bjarne Larsen Per Veise 
Formand  Sekretær 

 


